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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 16 november 2020

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Wehrle's Distribution bvba, vertegenwoordigd door Christoph 

Meersman, voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (regularisatie van gewijzigde uitvoering) in de 
Nijverheidslaan 1 en 1A

3. Aktenemen van een melding van een IIOA klasse 3, ingediend door Vermeersch Bouwonderneming, 
vertegenwoordigd door Albrecht Vermeersch, voor het uitvoeren van een tijdelijke bronbemaling in de 
Driemastenstraat 8 - 8A - 8B

4. Principieel goedkeuren van de overdracht en het beheer van het toekomstig openbaar domein van 
bedrijventerrein Toor

5. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 5 voor de renovatie van de daken van het Capellehof
6. Gunnen van het leveren van 360° orthobeelden
7. Goedkeuren van de gebruikersovereenkomst met Peter Caset voor het gebruik van de zaal Groot Schardauw in 

kader van lessen van de muziekschool Art-Iz en repetities van de Winkelse muziekvereniging
8. Goedkeuren van de gebruikersovereenkomst met Peter Caset voor het gebruik van de loods in de Tuileboomstraat 

als tijdelijke opslagruimte
9. Goedkeuren van de gebruikersovereenkomst met 't Ferm vzw voor het gebruik van De Kobbe in kader van hun 

dagelijkse werking
10. Goedkeuren van een verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens met Encima
11. Goedkeuren van de verzekeringspolis voor de inboedel van de loods in de Tuileboomstraat 12B
12. Ten laste nemen van een factuur
13. Toekennen van een concessie in een urnenveld
14. Toekennen van een concessie in een urnenveld
15. Afleveren van een adressenlijst van 80-jarige personen en ouder, alsook alle alleenstaande personen voor dienst 

welzijn
16. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
17. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname 

van het openbaar domein 
18. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Sint-Pietersstraat 33 van 23 november tot 

4 december 2020 naar aanleiding van private werken
19. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Oude Lendeledestraat van 19 tot 20 

november 2020 naar aanleiding van openbare werken
20. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Dadizeelsestraat van 16 tot 27 november 

2020 naar aanleiding van openbare werken
21. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Gullegemsestraat 19 van 17 tot 18 

november 2020 naar aanleiding van openbare werken
22. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 12 november 2020 over bij hoogdringendheid goedkeuren 

van een wandeltocht met QR-codes door KSA Sint-Elooi van 15 november tot 12 december 2020
23. Uitbetalen van de subsidies sport seizoen 2019 - 2020
24. Verlenen van een werkingstoelage aan de jeugdraad
25. Goedkeuren van het verhuur van materiaal via de uitleendienst
26. Kennisnemen van het vormingsplan 2020 - 2021
27. Vaststellen van het organogram
28. Vaststellen van de staat van onverhaalbare posten van de algemene gemeentebelasting op gebouwen en/of 

woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt, aanslagjaar 2019
29. Goedkeuren van de bestelbonnen
30. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
31. Vaststellen van het verkoopdagboek
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